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Bestyrelsen orienterer
Golfspillets etikette 

kommer til at stå 
i centrum for be-

styrelsens arbejde i 2014. 
Det er ingen hemmelig-
hed, at golfsporten i disse 
år globalt oplever proble-
mer (ja, problemer – ikke 
kun ”udfordringer”), som 
i sidste ende kan blive af 
eksistentiel karakter. Med-
lemstallene i golfklubber 
verden over falder, og den 
udvikling skal vendes.

Et af problemerne er, 
at en golfrunde i dag tager 
for lang tid. Fem timer – 
og ikke sjældent mere i 
klubmatcher – er ganske 
enkelt uacceptabelt. En 
golfrunde skal ikke være 
en heldagsudflugt. I hvert 
fald ikke i Rungsted Golf 
Klub.

Derfor ønsker bestyrel-
sen i løbet af denne sæson 
at forsyne medlemmerne 
med nogle værktøjer, så 
vi kan få rundetiderne 
ned. Og vi vil i øvrigt også 
– igen! – forsøge at øge 
medlemmernes opmærk-
somhed på at lægge tørv 
på plads og rette nedslags-
mærker op.

Det er bestyrelsens 
tanke at involvere vores 
klubber-i-klubben i dette 
projekt. Der vil blive holdt 
orienteringsmøder af for-
skellig art for medlemmer-
ne, og der vil blive etable-
ret et baneservicekorps, 
som vil hjælpe spillerne 
med at komme fra 1. tee 
på de korrekte tidspunk-
ter og at afvikle runderne 
i et fornuftigt tempo. 
Det overvejes også, om 
enkelte ændringer på 
banen kan medvirke til at 
sætte spillehastigheden i 
vejret. Hans Christian Colov 
er bestyrelsens tovholder i 
dette arbejde.

Medlemsundersø-
gelse

Der er via e-mail gen-
nemført en undersøgelse 
blandt klubbens medlem-
mer for at finde ud af, 
hvor mange der var inte-
resseret i at udføre frivilligt 
arbejde for klubben eller 
at sponsorere klubben. 
Desuden spurgte man til 
medlemmernes villighed 
til at anbefale klubben til 
venner og bekendte. 

Undersøgelsen må be-

tegnes som en succes. 35 
procent svarede, og vi har 
fået nedenstående antal 
tilbud om frivilligt arbejde: 

•	 Baneservice – 27

•	 Sponsorarbejde – 23 

•	 Begynderarbejde – 17

•	 Juniorarbejde – 7

•	 Elitearbejde – 8 

•	 Hjemmesiden – 6 

•	 Turneringer – 34 

•	 Plus et antal ”øvrige”

•	 Plus et antal mulige 
sponsorer

Bestyrelsen er meget 
tilfreds med medlemmer-
nes positive reaktioner, 
og de enkelte udvalg er 
allerede gået i gang med 
at udforme de praktiske 
retningslinjer for det frem-
tidige arbejde.

Bestyrelsen
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DGU’s Sølvur til
Hans Grønfeldt

Så er 
der 
mere 

hyldest til 
Hans Grøn-
feldt, som 
jo sidste år 
efter 46 års 
medlemskab 
af Rungsted 
Golf Klub og 
varetagelse af 
et stort antal 
frivillige opga-
ver gennem 
de mange år, 
i anledning 
af sin 75-års 
fødselsdag af 
en gruppe 
venner blev 
”belønnet” 
med en bænk 
(ved 3. green). 

På DGU’s nyligt 
afholdte repræsentant-
skabsmøde blev Hans 
tildelt unionens hæders-
pris ”Sølvuret”, der gives 
til personer, som har gjort 
en forskel inden for dansk 
golf.

Hans Grønfeldt fik uret, 
fordi han gennem sit 
40-årige formandskab for 

Sportsjournalisternes Golf 
Klub har været primus 
motor i afviklingen af den 
årlige ”Sportsjournalister-
nes Juniorturnering” for 
klubhold, og på vinderhol-
denes rejser til The Open 
i Storbritannien har givet 
mange af de unge spillere 
deres første introduktion 
til international golf. Også 
ved den årlige tildeling af 
”Den Gyldne Golfbold” 

(den første 
gik i 1966 til 
vores egen 
Hans Stende-
rup!) har Hans 
Grønfeldt vist 
sit store hjerte 
for golfen og 
bidraget til at 
øge kendska-
bet til golf i den 
danske nation. 

Redak-
tionen – som 
i mange år har 
nydt godt af 
Hans’ store 
journalistiske 
faglighed – kip-
per med flaget 
og ønsker hjer-
teligt tillykke.

Jøp

DGU’s Sølvur, som første gang blev 
uddelt i 1946
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Årets generalforsamling:

Vores klub er i 
overordentlig

 god gænge
Generalforsam-

linger kan være 
meget forskellige. 

Der er mange kriterier 
for, om en generalfor-
samling er god eller 
dårlig. Ét kriterium er, fra 
hvilken synsvinkel man 
ser generalforsamlingen: 
Fra generalernes eller fra 
forsamlingens.

Ude i livet, på de store 
virksomheders general-
forsamlinger, er der ofte 
store uenigheder mellem 
generalerne og forsam-
lingen. Af og til giver det 
anledning til direkte ”krig” 
parterne imellem. Det er 
ofte ganske underholden-
de – men sjældent særlig 
frugtbart. For de to parter 
burde jo være på ”samme 
side” al den stund, at det 
jo er forsamlingen, der 
har valgt generalerne som 
deres repræsentanter.

I sportsforeninger – 
som f.eks. golfklubber 
– burde forbrødringen 

mellem generaler og for-
samling være endnu mere 
udpræget. For hvordan 
skulle der kunne opstå 
”krige” i forsamlinger, 
som kun er forsamlinger, 
fordi de alle har en fælles 
interesse i at udøve en 
sportsgren og i øvrigt 
have det sjovt. Men som 
de fleste ved, er virkelig-
heden en gang imellem 
ret langt fra idealbilledet.

Et andet kriterium for 
en generalforsamlings 
succes eller fiasko er dét 
traktement, de frem-
mødte efterfølgende 
bydes på. Finansbanken 
og Amagerbanken var i 
mange år berømte for at 
kunne fylde store haller 
med aktionærer, angiveligt 
fordi der efter de seriøse 
bankforretninger blev ser-
veret en udsøgt forloren 
skildpadde. 

Ingen buffet

I Rungsted Golf Klub 

har bestyrelsen i mange år 
efter generalforsamlingen 
inviteret på en af restau-
rantens udsøgte buffeter.  
Onde tunger har i mange 
år hævdet, at halvdelen 
af generalforsamlingens 
deltagere i deres beslut-
ningsproces om, hvorvidt 
de skulle rive en torsdag 
aften ud af kalenderen, 
har fokuseret mere på 
laks og tærte end på ord 
og tal. Men i sandhedens 
interesse må det anføres, 
at der ikke er lavet forsk-
ning på området.

I år havde bestyrelsen 
så i sin information for 
første gang bebudet, at 
der efterfølgende ikke 
ville blive serveret buffet 
men kun en ”snack”. Og 
dermed var der skabt 
spænding, om der i frem-
mødet kunne konstateres 
en sammenhæng mellem 
kundskaber og kalorier.

Uden at drage vidtgå-
ende konklusioner kan 

fortsættes side 8
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redaktionen afsløre, at det 
officielle antal deltagere 
i årets generalforsamling 
var 79 – mod 120 sidste 
år og 140 forrige år! Det 
står enhver frit for at for-
tolke, om generalforsam-
lingen var god eller dårlig, 
succes eller fiasko.

En enkelt tilstedevæ-
rende hørtes fremføre, 
at ”de, der er mødt frem i 
år, er dem, der har råd til 
at spise hjemme”. For-
eningens formand Morten 
Eldrup-Jørgensen mente, at 
de fremmødte var dem, 
der virkelig interesserede 
sig for klubbens ve og vel. 
Og sådan er der så meget.

Nå, spøg til side, som 
de i gamle dage sagde i 
DR’s underholdningsaf-
deling. Det reducerede 
fremmøde kunne jo også 
hænge sammen med, at 

den udsendte skriftlige 
beretning havde overbe-
vist medlemmerne om, at 
klubben er i absolut god 
gænge, og at der ikke var 
optræk til nogen form for 
”krig”. Så som alternativ 
til at gå glip af både buffet 
og underholdning stod 
Paradise Hotel torsdag 
aften den 3. april meget 
stærkt.  

Ingen ”krig”

Og lad det være sagt 
med det samme: Der blev 
ingen ”krig”. Og klubben 
er i overordentlig god 
gænge. Så god, at både 
formandens og kassere-
rens beretning blev klap-
pet ud af salen og (som 
dirigenten Jørgen Lange 
formulerede det) ”vedta-
get enstemmigt og med alle 
stemmer.”

Som sædvanlig sup-
plerede Morten Eldrup-
Jørgensen den skriftlige 
beretning med nogle (ikke 
så få!) supplerende be-
mærkninger. Indlednings-
vist bad han deltagerne 
rejse sig og mindes afdøde 
medlemmer siden sidste 
generalforsamling: Grethe 
Glud, Aage Grysgaard, Ole 
Westergaard, Jes Reinholdt 
Møller, Nini Ortmann, 
Poul Eldrup-Jørgensen, Lis 
Frellsen, Jørgen Eneqvist og 
Anne Madsen-Mygdal.

Som sædvanlig var 
formandens supplerende 
bemærkninger en blan-
ding af ord og tal, og han 
konkluderede, at Rung-
sted Golf Klub – trods 
mere eller mindre generel 
krise inden for både dansk 
og international golf og 
dermed stærkt ændrede 
markedsvilkår – alligevel 
havde haft et godt år. 
Korrigeret for éngangs-
udgifter og -indtægter 
havde klubbens normale 
drift givet et overskud 
på kr. 446.000,-. Det er 
11. år i træk, klubben har 
overskud, som bruges til 
fortsat konsolidering. 

Årets ekstraordinære 
indtægter skyldtes, at 
man havde optaget 43 

I år var der flere tomme stole blandt deltagerne i generalforsamlingen

fortsættes side 10



April . 2014 9

Sommeren starter nu

Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI 125 hk koster 392.957 kr. ekskl. lev.omk. 3.780 kr. Forbrug v/bl. kørsel 18,9 km/l. 
CO

2
 udslip 124 g/km. 1/2 årlig grøn ejerafgift 560 kr. Privatleasingydelsen er inkl. moms og serviceaftale. 

Engangsydelse 30.000 kr. Løbetid 36 mdr. 20.000 km/år. Etableringsomk. 0 kr. Samlet omk. i perioden 
184.800 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

A

Sol i ansigtet, vind i håret og blå him-
mel gør smil   et bredere og følelsen 
af frihed større. Sådan er det i den 
nye Audi A3 Cabriolet, der sammen 
med rest en af A3 familien har høstet 
stjerner og rosende ord fra alverdens 
motor journalister.  

Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI med 125 
hk fås fra 393.000 kr. Privatleasing 
starter fra 4.300 kr./md. 

Book en prøvetur i den nye Audi A3 
Cabriolet på 7070 1025 eller audi.dk

Audi Hørsholm
Kokkedal Industripark 28, 2980 Kokkedal, www.hoersholm.audi.dk
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nye medlemmer mod 
normalt 30 for ikke at 
risikere, at folk på venteli-
ste skulle lade sig friste af 
andre tilbud fra det sultne 
golfmarked. De ekstraor-
dinære udgifter skyldtes 
omkostninger i forbindelse 
med afskedigelse af en 
medarbejder blandt bane-
personalet.

Formanden mente, at 
RGK stadig overordnet 
set er meget konkur-
rencedygtig – selv om 
bestyrelsen arbejder hårdt 
for at få økonomien til at 
balancere efter princippet 
”vi vil have mere for min-
dre”. Denne strategi havde 
blandt andet betydet, at 
bestyrelsen har måttet 
modernisere aftalegrund-
lagene for nogle med-
arbejdergrupper, så de i 
højere grad harmonerer 
med de aktuelle markeds-
forhold.  

Bestyrelsen arbejder 
fortsat på at opgradere 
banen, og i den forbin-
delse leder den efter en 
banearkitekt, som kan 
afløse den efterhån-
den aldrende Ron Kirby 
som ekstern, uafhængig 
konsulent for bestyrelsen. 
Formanden kunne oplyse, 
at der arbejdes på en ny, 

tidssvarende hjemmeside, 
som forhåbentlig vil blive 
klar i løbet af sommeren, 
og han fastslog, at besty-
relsen fortsat ønsker at 
udsende et klubblad på 
papir til medlemmerne.

Afslutningsvist hyldede 
formanden vores man-
geårige medlem Hans 
Grønfeldt, som på Dansk 
Golf Unions repræsen-
tantskabsmøde blev tildelt 
DGU’s sølvur for sin 
betydning for udviklingen i 
dansk golf. Hans har været 
formand for Sportsjour-
nalisternes Golf Klub i 38 
år og har været hoved-
drivkraft bag institutioner 
som Sportsjournalisternes 
årlige juniorholdturnering 
(hvor vinderne kommer til 
The Open i Storbritanni-
en) og den årlige uddeling 
af Den Gyldne Golfbold.

Efter at kasserer Hans 
Carstensen havde gen-
nemgået hovedtallene 
i det allerede udsendte 
regnskab, åbnede dirigen-
ten for debat.

Næsten ingen debat

Ib Eriksen takkede 
bestyrelsen og de mange 
frivillige for deres store 
arbejde, men advarede 

om ikke at gøre aftalerne 
så besværlige for klubbens 
restauratør og profes-
sionelle trænere, at de 
forsvinder fra os, for beg-
ge institutioner er store 
aktiver for klubben. 

Jette Bjerrum ville høre, 
om de aktuelle lønfor-
handlinger gjaldt alle klub-
bens medarbejdere eller 
kun nogle få.

Formanden beroli-
gede med, at han var fuldt 
opmærksom på restau-
rantens og trænerens 

Ib Eriksen kommenterede beret-
ningen

Jette Bjerrum på talerstolen
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betydning for klubben 
men tilføjede, at besty-
relsen har følt sig tvunget 
til at lytte til markedet. 
Han ville ikke gå ind i de 
enkelte medarbejderes 
lønforhold men under-
stregede endnu en gang, 
at der har været stor 
bevægelse i den måde, 
man indgår aftaler på. 

Derefter gik man 
over til valgene. Peter 
Wittsten og Klavs Pfeiffer 
ønskede efter mange års 
tro tjeneste ikke genvalg 
og blev hjerteligt hyldet 
af formanden, som selv 
sammen med Tom Ahrenst 
blev genvalgt. Nyvalgt til 
bestyrelsen blev Vibeke 
Daell Bjerrum og Kristine 
Ladekarl Bengtsson.

Under eventuelt 
efterlyste Hans Bonde, at 
der blev gjort noget ved 
parkeringsforholdene, 

som efterhånden er ble-
vet utålelige. Formanden 
lovede at gå i aktion på 
problemet. 

Hans-Christian Colov 
orienterede kort om, 
at bestyrelsen i løbet af 
denne sæson vil starte 
en kampagne for at få 
golfrunderne i Rungsted 
Golf Klub til at tage korte-
re tid. Han understregede, 
at det ikke handler om, 
at vi nu alle skal til at løbe 
rundt på banen med sved 
på panden, men at vi alle 

skal anstrenge os lidt 
mere for at bevæge os 
hensigtsmæssigt under 
vores golfrunder.

Og så kunne forman-
den takke dirigenten og 
kalde til ”snacks” i baren.   

Jøp

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Klavs 
Pfeiffer og Peter Wittsten 

De to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Kristine Ladekarl Bengtsson og 
Vibeke Daell Bjerrum fulgte nøje med i præsentationen af regnskabet 

Årets dirigent Jørgen Lange ledede 
elegant generalforsamlingen
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Vinterarbejder på banen:

Svært at bevare
pessimismen

Vinteren kan være 
en stor belastning 
for en golfbane. 

Langvarig frost og sne kan 
give én slags problemer 
– overdreven regn en an-
den slags. Det er lige som 
i landbruget: Der er intet, 
der er så godt, at det ikke 
er skidt for noget.

Men forløbet af denne 
vinter har gjort det meget 
svært for greenkeeper-
standen – og klubbernes 
baneformænd – at bevare 
den traditionelle pessi-
misme.

”Hvis vi ellers slipper 
for pludselig frost her midt 
i foråret, så tror jeg godt 
jeg kan love en tidlig start i 
år og mulighed for en flot 
bane tidligt på sæsonen”, 
siger baneudvalgsformand 
Tom Ahrenst.

”Det planlagte vinterar-
bejde på banen har stort 
set kunnet gennemføres 
uden problemer. Dræ-
ningsarbejderne på fjerde 
hul ved bunkerne i højre 

og på ottende hul i lan-
dingsområdet er gennem-
ført, og vi har fået fyldt 
mere jord under green på 
15. hul, hvor entreprenø-
ren havde været lidt for 
”fedtet” efter renoverin-
gen”, siger Tom Ahrenst. 
”Nu mangler vi faktisk kun 
nogle kraftige regnskyl, så 
vi kan konstatere, om den 
nye dræning er effektiv”.

Hvad med den nye Pitch 
& Putt bane bagest på 
træningsbanen?

”Den bliver lidt forsin-
ket, fordi al greenturf var 

udsolgt, så vi bliver nødt til 
at så i stedet for. Det gør 
vi så, og vi håber, at banen 
kan stå klar midt på som-
meren”.

Også arbejdet med 
greens og forgreens er 
kommet tidligt i gang, så 
medlemmerne har grund 
til stor optimisme før den 
nye sæson. 

Jøp

Der arbejdes på den nye Pitch & Putt bane
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EDC Poul Erik Bech E x c l u s i v E
Danmarks EnEstE lanDsDækkEnDE liEbhavErmæglEr

lands dækkende liebhavermagasin

Eksklusiv præsentation i butikken

markant liebhaverannoncering

landsdækkende netværk af specialister

Finn Jensen
Afd.leder, statsaut. ejendm. 

Valuar, HA, HD, MDE
Tlf. 70 216 216 • E-mail: fje@edc.dk
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Personen bag  
tegningerne i  

klubhuset.  
Hvem er de.  

Hvem var de?
Vi forsøger på  
bedste vis at  

fortælle historien 
om profilerne i  
Rungsted Golf 

Klub. De fleste er 
ikke mere, men  
enkelte er - hel-

digvis - stadig 
blandt os. Som 
noget særligt 

kommer de ikke 
til orde. Vi ”spid-
der” dem kærligt, 

set fra Sebbers 
sidelinie.

Af Søren Sebber

Kai Jacobsen

Dette skulle 
egentligt være et 
portræt af en af 

Erik Stærks mest mor-
somme tegninger, og det 
bliver det også, men har 
man sagt Kai må man også 
sige Ruth.

De var et kendt par i 
R.G.K. Kai Jacobsen var 
mangeårigt bestyrelses-
medlem i R.G.K., næstfor-
mand i Hans Raaschous og 
C.C. Thomsens formands-
perioder og golfklubbens 
kompetente revisor gen-
nem flere decennier.

Han var gift med en 
af Danmarks smukkeste 
kvinder, forsikrede han 
og sikkert også senere 
den smukkeste oldemor 
med hcp 12.  Kai og Ruth 
startede i Helsingør deres 
felttog med golfen. Kai fik 
tildelt et hcp på 24, Ruth 
et hcp på 36 og det var 
virkeligt uretfærdigt og 
efter blot en uge spil-
lede også Ruth fra hcp 
24. Derefter vandt hun 
damernes klubmesterskab 
i Helsingør fem år i træk. 
Så blev de medlemmer 
i R.G.K. i 1947. Talent 

for golf har ingen af dem 
manglet og til overflod 
kunne de meddele, at 
siden Helsingør tiden, 
havde ingen af dem nogen 
sinde været på en træ-
ningsbane. Altså bortset 
fra puttinggreen, naturlig-
vis. Kai havde en formida-
bel evne til at analysere et 
sving og rette en fejl, der 
havde sneget sig ind og 
derfor kunne Ruth holde 
et hcp på 8 igennem 
mange år. ”De spillede 
engang ægteskabsmatch 
mod Tove og Mogens 

Geertz, de var nået langt 
og de førte fordi Mogens 
havde en dårlig dag. Så 
sagde Kai til Mogens, at 
hvis han rettede sig lidt 
op, ville det blive bedre. 
Det gjorde Mogens så, 
de blev flyvende og vandt 
matchen. Jo, Kai var god til 
at analysere et sving.”

Kai fandt sin faste 
fourball med ligestillede, 
hans hcp var 9. Hans om-
fattende revisionsfirma, 
Cityrevision krævede 
sin mand, men med bl.a. 
Erik Stærk, Palle Palsby og 
Hans Raaschou spillede 
han sin faste fourball og 
det var i det team, at han 
en dag fik en birdie på 14. 
hul,- hole in one på 15. hul 
og desuden en birdie på 
16. hul. I alt 8 slag på de 3 
huller. Som tilskuer var Bali 
Jensen og da Kai lavede sit 
hole in one, afleverede 
Bali Jensen sit kørekort til 
Kai og gik sporenstregs 
hjem til baren, hvor han 
iflg. de allerældste over-
leveringer allerede havde 
kvalt en halv flaske whisky, 
da Kai endelig entrerede 
med sin fourball. ”Det 
var dyrt dengang at lave 
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hole in one,” huskede Kai. 
Det var i 1957, i 1961 og 
1967 fulgte så yderligere 
to pletter. Men Kai kunne 
også slå langt. Engang 
lavede han en rigtig mor-
som birdie på 8. hul – det 
gamle 7. hul, altså før Otto 
Bøjesen fik til opgave, at 
ændre banens forløb. Kai 
landede sit drive i rough 
bag noget brænde og så 
sig nødsaget til at spille 
baglæns tilbage ud på fair-
way. Derfra holede han 
med en spoon. (tredje 
kølle efter driveren).

Desuden var de det 
eneste ægtepar, som 
begge har vundet Dron-
ning Alexandrines Van-
drepokal. Først vandt Kai 
over Ruth, senere vandt 
så Ruth over Kai. Ruths 
golfkarriere blev mere 
omfattende og resultatli-
sten bemærkelsesværdig: 
5 landskampe i 53, 65 og 
70, den sidste efter at hun 
var fyldt 50 år. Dertil kom-
mer 5 klubmesterskaber 
i Helsingør, 3 i R.G.K., 4 
Old Girls mesterskaber i 
R.G.K. samt D.G.U’s  Old 
Girls Mesterskab i 1977, 
hvor Ruth vandt over Tove 
Geertz. Ruth og Kai vandt 
desuden adskillige ægte-
skabsmatcher.

Altid var morskaben 
en trofast ingridiens. Ruth 
skulle spille en 4-lands-
kamp med Tove Geertz 
i Nyborg og som de to 
galante ægtefæller lod Kai 
og Mogens sig indlogere 
på Hotel Hesselet for 

således at kunne opvarte 
damerne og de lod da alle 
parterne i landskampen 
invitere til drinks i deres 
suiter og havde til det for-

mål også indkøbt sherry! 
Men nej! – alle damerne 
ønskede udelukkende 
hard, dry martinies.

Inspireret af de mange 
løjer havde Erik Stærk teg-
net en yderst vellignende 

tegning af Kai i den gamle 
bar i R.G.K., hvor han med 
synligt velbehag holdt en 
fadbamse – ville man nok 
kalde det i dag. Det var et 
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prægtigt værk, men nogen 
må have hvisket, at sådan 
kunne man ikke udlevere 
en ærværdig herre, der 
også var klubben en glim-
rende støtte. På et eller 
andet tidspunkt har det 
så været nok for Erik og 
han begik en ny karikatur 
af samme Kai, nu stående 
på en green samtidig med 

han nyder en blomst’s 
duft. Den var mere i tråd 
med Parnasset’s ønsker 
om anstændighed og 
den forsmædelige kari-
katur blev gudskelov ikke 
kasseret, men gemt bag 
den nye karikatur, som 
så hang der i galleriet i en 
årrække. Erik Stærk havde 
mange venner i klubben 

og nogle må have husket 
på denne episode, for 
pludseligt dukkede af 
disen originalen op igen, 
blev indrammet og nu har 
Kai Jacobsen to portræt-
ter hængende til morskab 
for de, der har læst dette 
indlæg.

SS
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Sæsonen begynder i Penina

Det er fredag 
morgen den 
21. marts. Vi 

mødes i Kastrup Luft-
havn klokken 05.00. 
Vi er på vej til Penina 
Golf Resort i Portugal, 
og det er Rungsted 
Golf Klubs Pro, Mike 
Tulloch, der for femte 
gang arrangerer en tur 
til Penina. Vi er 36 delta-
gere samt pro’en med sin 
kone Dorthe Tulloch samt 
trænerne Jannik Bolinder 
og Jesper Sylvest Nielsen.

Nogle har været med 
før, andre er nye. Efter fire 
timers flyvning lander vi 
i Faro, og efter én times 
buskørsel er vi fremme 
ved Penina hotel, der i 
den næste uge skal være 
vore hjem.

”Det er meget praktisk 
at bo på Penina, siger Mike 
Tulloch. Man behøver ikke 
at have biler. Man 
går lige ud på banen 
og træningsbanen. 
Vil man ned i den 
nærmeste by om 
aftenen, er det billigt 
at køre i taxa. Og 
træningsfaciliteterne 
er gode, hotellet er 

godt, og så er der en min-
dre bane for dem, som 
ikke kan klare Champion-
ship Course”.

Dagsprogrammet 
består af to timers træning 
med lange slag, korte 
indspil, bunkerslag og 
puttning. Trackman er 

også til rådighed. 
Med tre trænere, er 
der gode muligheder 
for at komme hele 
vejen rundt.

Efter træning 
gælder det 18 huller 
på den store bane. 
En runde tager fem 
timer for gruppen 

med meget forskellige 
handicap.

Efter tre dages golf er 
det fridag. Ingen har kræf-
ter til at spille en anden 
bane. Alle nyder fridagen 
og den portugisiske natur.

”Det er en god måde 
at komme i gang på”, siger 
Inge Lise Hoffmann, der i 
øvrigt blev vinder af da-
mernes række efter 5 run-
der. ”Det er tredje gang, 
jeg er med. Vi har meget 
forskellige handicaps, men 
på den måde kommer 
man også til at lære nye 

medlemmer at 
kende. I ”gamle” 
dage mødtes man 
ved boldrenden. 
Så traf man nye 
medlemmer - 
men de tider er 
forbi. På denne 
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tur, har man mulighed for 
at møde nye, og på den 
måde er det med til at 
styrke klubånden. Det 
har også været dejligt, at 
der har været tre fælles 
middage. På den måde 
er man også kommet i 
kontakt med andre.”

”Jeg er med på turen 
for tredje gang”, fortæl-
ler Jørgen Scheel, der blev 
samlet vinder af herrernes 
fem runder. ”For mig er 
det vigtigt, at man får to 
timers træning hver dag 
med de tre dygtige træ-
nere. Derefter 18 huller 
og det sociale om aftenen. 

Det er meget hyggelige 
mennesker, og jeg sætter 
meget pris på det sociale. 
Trænerne skal have en 
cadeau for deres måde at 
være på. Det har været en 
god afslappet tur med en 
virkelig god atmosfære”.

Hver dag samles man 
klokken 19.30 til præmie-
uddeling og hygge. Den 
sidste aften slutter med 
samlet præmieoverræk-
kelse til ugens vindere 
fulgt af fælles afskedsmid-
dag i grillrestauranten. 
Maden var god, da under-
tegnede var der i 1976 til 
verdensmesterskabet for 
amatører.

Det er den stadig!

                                                                                                
H.G.

Vinderne Jørgen Scheel og Inge Lise Hoffmann med trænerne

Middagshygge !
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En levende legende

Han er en af den 
slags klubmed-
lemmer, alle har 

spillet en runde med, 
kender, eller ved hvem er. 
Han er foreviget blandt 
Erik Stærk’s tegninger i ba-
ren. Én, man fortæller, el-
ler har hørt, historier om 
– alle de klub-, nationale 
og internationale mester-
skaber, han har vundet.

Altså en levende le-
gende, om man vil – også 
selv om ’legende’ i Den 
Store Danske Encyklo-
pædi relateres til religion 
og helgener, hvilket jeg 
er sikker på, at bemeldte 
medlem vil synes, er lige i 
overkanten ...

Men i allerhøjeste grad 
levende, i modsætning 
til mange af de andre på 
Stærk’s tegninger. Vi mød-
tes sidste sommer efter 
én af hans faste lørdagsfi-
rebolde med Martin Bank, 

Hans Stenderup træner hver dag og vandt 
sidste år EM for +65-årige. Han har længe 
været utilfreds med banens greens, men 
er bange for at få dårlige drømme, hvis 
han skulle melde sig ud af den klub, han 

har engageret sig så meget i.

Jørgen Frost og Morten 
Noldus. 

Solbrændt ansigt, 
sporty, kobberfarvede ru-
skindssko. Hans Stenderup 
ligner ikke én, der nærmer 
sig 70 år, og som har spillet 
golf i de 55. 

”Jeg har været medlem 
siden 1959, men inden da 
var jeg caddie i tre år. Det 
var en af mine klassekam-

merater på statsskolen, 
søn af Australiens ambas-
sadør var han vist, der 
kom og sagde, at man 
kunne tjene penge på at 
være caddie. Jeg gik min 
allerførste  runde for en 
svensk dame. Hun intro-
ducerede mig til golfspillet, 
lærte mig at opføre mig 
ordentligt. Det tredje år 
var jeg personlig caddie 
for Otto Hertz.”

Hvor meget måtte I 
egentlig selv spille?

”Det styrede frk. 
Carøe, hun styrede alting 
hernede med hård hånd 
dengang, også alle de 
store erhvervsmænd. Vi 
caddier fik lov til at spille 
søndag eftermiddag og 
mandag eftermiddag. 
Nogle gange kunne vi låne 
vores spilleres køller, eller 
også fik man samlet noget 
gammelt udstyr, og så spil-
lede man med det.”

Hans Stenderup i fuldt sving med træningen
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”Jeg blev proponeret 
som medlem af Otto 
Hertz og Per Pfeiffer, Ole 
og Klavs’ far. Så spillede jeg 
en runde med formanden 
for handicapkomiteen. 
Da vi var færdige, sagde 
han: ’Nu har du handicap 
10.’ Og jeg har aldrig haft 
højere handicap. Relativt 
hurtigt derefter kom jeg 
ned i 4.” 

Havde pro’en dengang 
ikke noget at skulle have 
sagt?

”Næh, det var Carl Poul-
sen. Men jeg var selvstu-
deret. Og jeg spillede også 
ishockey dengang, nåede 
at blive dansk mester med 
Rungsted. Derigennem 
har jeg fået styrke til at 
give den nogle på bær-
ret. Jeg fik ikke min første 
golflektion før end i 1966. 
Det var med landsholdet, i 
Oslo, fordi jeg shankede.”

1966 var et stort år for 
unge Stenderup. Debut på 
landsholdet – hvor han 
fortsatte som mere eller 
mindre fast mand i 10-12 
år – men også dansk 
mester i hulspil. Og ikke 
mindst en del af det U21-
landshold, der særdeles 
overraskende vandt EM. 
Alt i alt bedrifter, der 
gjorde, at han det år, 
som den første, modtog 

danske sportsjournalisters 
Den Gyldne Golfbold. 

Profession: 
golfmanager 

Stenderup indledte sin 
store frivillige indsats for 
Rungsted Golf Klub som 
medlem af matchkomi-
teen. Han trådte ind i 
bestyrelsen, kom med 
i banekomiteen og var 
i mange år formand for 
denne. Og han endte som 
formand for klubben, i 
1990-91.

I forbindelse med, at 
den daværende klubse-
kretær ønskede at træde 
fra, blev Stenderup ansat i 
en nyoprettet stilling som 
administrationschef, med 
et lille kontor, som lå i dét, 
der nu er karnappen i 
klubhusets restaurant.

”Det var noget, jeg 
gerne ville. Jeg syntes, det 
var spændende, og jeg fik 
den aftale i stand, som jeg 
syntes var, og stadig er, 
den rigtige. Hvor jeg fik 
ansvaret for det hele, som 
golfmanager, golfdirektør, 
kald det hvad du vil, med 
ansvar for banen, restau-
ranten, pro’en og hvad der 
nu ellers måtte være.”

En betalt formand, der 
skulle drive en forretning, 
kan man sige det sådan?

”Ja, det kan man godt. 
Problemet i mange klub-
ber er jo, at de bygger på 
frivilligt arbejde. At man 
nogle gange kan have brug 
for at sige: ’Ved du hvad, 
det her er altså ikke godt 
nok!’ Det får man bare 
ikke noget ud af. Ander-
ledes, hvis man får penge 
for det. Hvis du så ikke 
gør dit arbejde godt nok, 
så må du forlade skuden.” 

Trivedes du i den periode, 
så længe det varede?

”Ja, det gjorde jeg. 
Men det skabte jo oprør, 
en lille revolution. Der 
kom ny bestyrelse, som 
besluttede, at de ikke 
ville beholde mig. Der var 
nogle af dem bag oprøret, 
der havde et horn i siden 
på mig. Og jeg fik aldrig en 
begrundelse, jeg blev bare 
sat fra.” 

Arbejdet 
med banen 

Men ’Direktør for 
det hele’ eller ej – det er 
arbejdet med banen, som 
alle dage har ligget Sten-
derups hjerte nærmest. 

Som baneformand 
sagde han farvel til den 
mangeårige chefgreenkee-
per Jens Røpcke og goddag 
til Bo Jönsson. Svenskeren 
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var ikke bange for at ”gå til 
den med hurtige greens, 
og det var lige mig, jeg kan 
godt lide hurtige greens,” 
som Stenderup udtrykker 
det. 

Åen på 10. hul – og 
den på 8., som for længst 
er væk igen – var Stende-
rups, og banearkitekt Jan 
Sederholms, værk.

”Vi lavede aldrig noget 
på banen uden at have 
en arkitekt inde over. 
Og det var ikke kun som 
forhindringer. Begge åer 
skulle hjælpe med dræ-
ningen, men dén på 8. var 
meget svær at holde på 
grund af mosejorden. Det 
faldt sammen hele tiden. 
I stedet blev drænrørene 
gravet ned.”

”Men åen på 10. er 
heller ikke helt god. Den 
skulle have krydset fairway 
diagonalt i den modsatte 
retning af, hvad den nu 
gør. Det ville have dannet 
en lomme i venstre side af 
fairway, som man kunne 
lægge sit drive ud i og på 
den måde komme tæt-
tere på greenen. 

Nu er det kun de langt-
slående, der kan komme 
tæt på greenen, ved at slå 
over.”

Langtslående har 

Stenderup altid været, men 
jeg husker engang, hvor 
længden svigtede ham. 
En efterårsfourball midt i 
1990’erne, hvor den tidli-
gere Toms-direktør Hans 
Rysgaards søn, Jens, og jeg 
var ude mod Stenderup 
og Jens Henriksen. Et par, 
som kærligtonde tunger 
dengang omtalte som ’De 
To Tykke’. 

På 10. hul drivede Sten-
derup i åen, men Rysgaard 
og jeg fik alligevel kun en 
deler på hullet, for da Sten-
derup havde droppet en 
ny bold, slog han den op 
til en givet med et 8-jern! 

”Sederholm lavede også 
tegninger til, hvordan 1. 
kunne laves om til et par 
5 hul. Et pragtfuldt hul, 
hvor 1. teested var rykket 
tilbage til et slags dob-
belt teested med 10., og 
med en green placeret på 
højde med 18. teested, 
ned mod åen. Men det 
blev desværre ikke til 
noget.”

Hårdt for greens

Nogle dage før Stende-
rup og jeg mødtes, havde 
greenkeeperstaben netop 
foretaget arbejde på 
banens greens. Et arbejde, 
som den gamle banefor-
mand mildt sagt ikke var 

begejstret for.     

”Vi har et areal til 
golfbane, som er et af 
Danmarks bedste, og 
et design, som er unikt. 
Problemet er, at stan-
darden ikke følger med. 
Det er svært at diskutere 
om noget, man ikke kan 
se. Og man kan ikke se 
ned i jorden uden at tage 
prøver … Jeg har ikke 
oplevet andre steder, at 
man behandler greens 
så hårdt midt i sæsonen. 
Ingen steder.” 

”Jeg har set i Ree 
Golfklub, hvor godt det 
kan gøres for små midler. 
Nu har de speed week i 
denne uge, 12,1 på stimp-
meteret. Det kan da godt 
være, at greens ikke har 
helt godt af det, men så 
får de lidt fred i næste uge, 
og så kommer de igen.”
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”Hvis jeg var ansvarlig 
for banen i Rungsted, ville 
jeg også forsøge at please 
dem, der betaler, og det 
gør man ikke på denne 
her måde. Man går jo op 
imod medlemmerne hele 
tiden ved at lave 
de der drastiske 
indgreb på greens.”

”Den dygtige 
grenkeeper kan jo 
godt se, når græs-
set begynder at 
være nødlidende. 
Så må han råbe 
vagt i gevær. Men 
at være på forkant 
af det og sige: ’Vi 
må hellere smadre 
det hele tiden, før 
vi får en skade!’ 
Det er skidt, det 
synes jeg.”

Har du nogen-
sinde tænkt på at melde 
dig ud? 

”Tanken kommer 
strejfende engang imellem, 
men jeg kan ikke. Ikke 
efter så mange år. Også 
med det engagement, 
jeg har haft i klubben. Jeg 
tror, jeg ville få dårlige 
drømme, hvis jeg meldte 
mig ud. Det har været en 
stor del af mit liv hernede, 
det er også derfor det gør 
ondt, når man synes, at 
det godt kunne være lidt 

bedre.” 

Holder sig i form

Stenderup har tabt en 
masse kilo de seneste år, 
der er ikke så meget til-
bage af ”Den Ene Tykke” 

fra dengang.

”Jeg gør meget for at 
holde mig i form, træner 
fysisk, holder mig på den 
dydige vej (nikker hen 
imod glasset med dansk-
vand). Jeg har set, hvordan 
det pludselig kan gå hur-
tigt ned ad bakke med 
fysikken hos nogle af mine 
jævnaldrende. Fem gange 
om ugen er jeg i sådan et 
ollekolle-fitnesscenter i 
Helsinge på et plejehjem, 
som vi kan benytte efter 

lukketid.”

Stenderup er ugedags-
medlem af Ree Golfklub 
nær Helsinge, hvor han 
bor. Der spiller han af og 
til med sin kone, Gerd. Ind 
imellem får han træning 

hos Magnus 
Landström. 
Og så slår han 
bolde, også 
om vinteren.

”Jeg kan 
godt lide at 
træne. Er jeg 
ikke på træ-
ningsbanen 
hver dag, har 
jeg det skidt. 
Jeg har stået 
under samme 
halvtag som 
Anders Hansen 
og JB Hansen 
(Landström-

elever, red). Også i slud 
og sne. Nogle gange løb vi 
tør for bolde, så måtte vi 
ud at samle – og tage dem 
med hjem i varmen for at 
tø dem op. De bliver jo 
som isklumper.”

Han føler ikke, at han 
er blevet dårligere til 
nogen del af spillet, og 
træner derfor heller ikke 
nogen del specielt meget, 
selv om han godt ved, 
hvor vigtigt det korte spil 
er. 
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Jeg spørger, om han har 
haft yips – de ufrivillige, 
hjerne- og nervebaneba-
serede spjæt i hænder og 
håndled, der kan ødelæg-
ge éns puttning – og han 
fortæller, hvor forfærdeligt 
det er at have et putt på 
30-40 cm, ramme bolden 
to gange, og den stadig er 
kort af hullet. Men:

”Som del af en diæt 
for seks år siden rørte 
jeg hverken det ene eller 
det andet, heller ikke øl 
eller vin, og det faldt mig 
egentlig godt for, så jeg 
har ikke rørt spiritus siden. 
Jeg vil ikke sige, at jeg drak 
overmåde meget, men 

det blev da til et pænt 
kvantum hver dag. Den-
gang havde jeg yips. Det 
har jeg ikke mere. Det for-
svandt samtidig. Så når jeg 
møder nogen med yips, 
siger jeg: ’Jeg ved LIGE 
præcis, hvad du skal gøre!’ 
Måske var det et tilfælde 
med mig. Bernhard Langer 
havde yips, men han drak 
jo ikke …” 

I Rungsted står den 
i sæsonen på en runde 
hver tirsdag sammen med 
resten af dem, der kalder 
sig Top 20, samt før-
nævnte lørdags-fourball. 
Derudover er Stenderup 
formand for de danske se-

niorelitegolferes forening 
SEGAF, som varetager 
seniorgolfernes interes-
ser over for Dansk Golf 
Union.   

I juni sidste år sluttede 
Stenderup den EM-ring, 
der begyndte med U21-
holdmesterskabet i 1966 
i Holland. Han vandt 
det individuelle Europa-
mesterskab for såkaldte 
superseniorer, dvs. +65 
år, i Estland – og føjede 
dermed endnu en historie 
til den levende legende.  

Frim
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Proens tips
Når sæsonen star-

ter er det altid 
svært at finde 

kontrollen over de korte 
slag. 

Som en lille hjælp, kan 
du passende læse denne 
artikel om det korte pitch 
slag. 

Man stiller op til bolden 
med en lidt åben stance, 
og vægten på det venstre 
ben. Bolden placeres midt 
i stancen, og hænderne er 
fremme ved venstre lår, 
sådan at skaftet er i for-
længelse af venstre arm.

Opsvinget starter med 
at svinge lige tilbage, med 
stive håndled, med væg-
ten forblivende på venstre 
fod. Når hænderne 
passerer højre ben, skal 
man begynde at knække 
håndledene og svinge køl-

len parallelt med kroppen. 
Stop opsvinget når hæn-
derne er ved hoftehøjde 
og der er en vinkel på ca. 
90 grader mellem venstre 
arm og skaftet (vægten er 
stadig på venstre ben).

Nedsvinget starter 
med at svinge armene 
nedad samtidigt med at 
køllehovedet svinges ned 
mod bolden, sådan at 
sålen af køllen bouncer på 
jorden, under bolden. 

Svinget fortsætter frem 
så hænderne forbliver 
foran kroppen samtidig 
med, kroppen drejer 
rundt om sin midterakse. 
Svinget slutter med at 
overkroppen og skaftet 
peger mod målet.

Ved korrekt udførsel 
og boldtræf er det vinklen 
på køllen der får bolden til 
at stige til vejrs.

 

Mike 

Korrekt tilbagesving

Forkert gennemsving Korrekt gennemsving
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Solen skinner, fuglene 
synger og vi er i fuld gang 
med undervisningen. I 
shoppen er den væ-
sentligste nyhed de nye 
jernsæt og køller, som er 
mere tilgivende og gør 
det lettere at slå langt og 
lige. Yderligere har vi fyldt 
shoppen op med 2014 
kollektionerne fra Peak 
Performance, Ecco, Foot-
Joy, Abacus og Daily. 

Nu også fitting med 
Trackman !

Nyt fra Shoppen

Rungsted Proshop 
Head Pro Mike Tulloch
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Klubberne i klubben

Har du sph. 36 eller 
derunder og lyst 
til at møde nogle 

søde og positive kvinder, 
så meld dig ind i HalvFire.

Vores årlige medlems-
kontingent er 300 kr., og 
for dem får du lejlighed til 
at spille med hver torsdag 
fra klokken 15.30. Efter 
runden spiser vi lidt mad 
og får et glas vin sammen 
i restauranten. Det er ikke 
en tvang, men mange af 
os benytter muligheden 
for at få talt om andet end 
golf med hinanden, og det 
plejer at være meget hyg-
geligt. Traditionen tro vil 
der også under middagen 
blive delt præmier ud til 
dagens dygtigste spillere.

Fra denne sæson har 
vi besluttet, at et medlem 

må tage en gæst med om 
torsdagen, forudsat at 
vedkommende er med-
lem i RGK i forvejen. På 
den måde kan du jo lige 
se os lidt an og fornemme, 
om det er noget, du har 
lyst til at fortsætte med. 
Du skal være så velkom-
men – også til at kontakte 
en fra bestyrelsen, hvis du 
i den forbindelse har nogle 
spørgsmål.

Sæsonen er  
forlænget

Vi starter sæsonen 
torsdag den 10. april og 
krydser fingre for, at vi må 
få lige så godt sommervejr 
som sidste år. Varmt og 
solrigt, så vi kan folde vo-
res gode spil ud i poloshirt 
og shorts og ikke være 
skjult under regntøj og 
paraplyer.

Programmet byder 
på to invitationsmatcher, 
torsdag 26. juni og torsdag 
14. august, hvor der også 
er mulighed for at tage en 
gæst med, der i forvejen 
er medlem af RGK. Des-
uden har vi planlagt en 
udflugt torsdag 21. august. 
Den vil formentlig gå til en 
nordsjællandsk klub, men 
det vil I modtage yderli-

Kom og spil 
med

gere information om på et 
senere tidspunkt.

I år har vi forlænget sæ-
sonen en smule, så sidste 
spilledag bliver 2. oktober. 
Det er også den dag, vi 
holder generalforsamling.

Halv Fire har stadig ti-
der fra kl. 15.30 til og med 
16.22, og du tilmelder dig 
via GolfBox.

I øvrigt har bestyrel-
sen konstitueret sig som 
følger: 

Formand Ilse Sjørup, 
kasserer Susanne Theede, 
bestyrelsesmedlemmer 
Anne Hougaard og Dorthe 
Bjerre-Petersen samt Helle 
Vensby som suppleant.

Vi glæder os til at se jer 
på banen og ønsker alle 
en god golfsæson.

HalvFire’s bestyrelse
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Onsdagsherrerne

LØVERNE

Løverne spiller op...

Kære gamle og nye 
Løver - velkom-
men til sæson 

2014! 

I skrivende stund 
skinner solen, foråret 
er i fuld gang, og der er 
allerede her sidst i marts 
stor aktivitet på banen. 
Det har været en mild og 
venlig vinter, så vi er helt 
overbeviste om, at Lø-
verne kommer i gang med 
sæsonen som planlagt 9. 
april.

Vi håber på stor delta-
gelse i Løverne’s matcher 
igen i år. Vi er ca. 90 Løver 
og ser meget gerne, at 
endnu flere af RGK’s 
herremedlemmer vil spille 
med hos os – blot du er 
over 25 år og har et SPH 
på max 36, er du meget 
velkommen. Bestyrelsen 
vil sørge for, at nye med-
lemmer bliver vel introdu-
ceret til medlemmerne og 
rutinerne.

Der spilles (fortrinsvis) 
Stableford i to rækker 
hver onsdag i perioden 

9. april – 1. oktober. 
Vi spiller 4-bolde med 
starttider 13.45-15.00, og 
matchen efterfølges af 
hyggelig fællesspisning og 
præmieoverrækkelse ca. 
Kl. 19.30. Tilmelding før 
spillet på spillerlisten samt 
tilstedeværelse under 
præmieoverrækkelsen er 
obligatorisk for at få del i 
dagens præmier. 

Vi søsatte i 2013 et nyt 
sponsorkoncept, der bl.a. 
indebærer, at sponsorer 
kan blive eksponeret som 
Dagens eller Månedens 
Sponsor med mulighed 
for en kort præsentation 
(10 min.) under middagen 
en onsdag efter matchen. 
Med det i hånden lyk-
kedes det at engagere et 
stort antal sponsorer til 
Løverne’s matcher. Og 
successen er fortsat i 
2014, hvor mange trofaste 
og generøse sponsorer 
fra 2013 har valgt at støtte 
os igen i år, samtidig med 
at nye er kommet til - 
både fra egne rækker og 
eksterne. Det betyder, at 

vi igen i 2014 har økonomi 
til rigtig attraktive præmier 
og tilskud til særlige aktivi-
teter og nye initiativer. 

Så præmier er der rigtig 
mange af i år! Udover 1., 
2., 3. præmie i A- og B-
rækkerne samt nærmest 
flaget på alle par-3 huller 
til både A- og B-rækken, 
har vi præmier på hul 
11, 12, 16 og 18 ! Hver 
onsdag!

Se mere om Løverne 
og vores sponsorer på 
vores hjemmeside www.
rungstedloever.dk

Som nævnt spiller vi 
4-bolde, og vi må derfor 
gøre os umage for at få 
spillet til at glide. De 18 
huller skal gerne kunne 
afvikles på højst 4 t og 
15 min. Spillehastighed 
vil være et generelt tema 
for alle spillere i RGK den 
kommende sæson, og Lø-
verne vil naturligvis gerne 
gå i front med at sætte 
fokus på at forebygge 
langsomt spil. Lad os se 
om vi ikke kan finde nogle 
gode tiltag, der virker og 
følge op på problemstillin-
gen gennem sæsonen.

Ellers er mange ting ved 
det gamle – de fornøjelige 
traditionelle arrangemen-
ter fortsætter i 2014:
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•	 Fredag den 30. maj 
skal vi spille vor årlige 
dyst mod Kokkedal, i 
år som gæster i Kok-
kedal. I 2013 vandt vi 
den evigt vandrende 
putter tilbage – og vi 
skulle meget gerne 
beholde den !

•	 Vi skal på 7. år kæmpe 
vores traditionelle 
match mod Barse-
bäck, i år på hjemme-
bane den 25. juni. 

•	 I junior-ugen (2. juli) 
henlægger vi resi-
densen til Hornbæk 
Golfklub

•	 Løverne’s Fourball 
(en gennemgående 
hulspilturnering).

•	 Løverne’s Invitational 
den 3. september, 
hvor hver Løve 
inviterer en ven eller 
forretningsforbin-
delse til deltagelse i 
en begivenhedsrig dag 
med fælles gunstart 
kl. 9.00.

Vi ser frem til en stor 
tilslutning til disse aktivite-
ter, der vil blive annonce-
ret sammen med Nyt fra 
Løverne, resultater m.m. 
på www.rungstedloever.

dk og på opslagstavlen i 
herrernes omklædnings-
rum.

Vi ønsker alle en god 
golfsæson !

Løvernes bestyrelse 
NHH 
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Juniorafdelingen
Golf er jo en sport!

I sæsonen 2014 vil vi 
sætte mere fokus på det 

rent sportslige i junior-
teamet. Vi vil intensivere 
træningen, stille lidt skrap-
pere krav, samt udarbejde 
målsætninger med den 
enkelte spiller – den spiller 
som vil golfsporten. Mål-
sætningerne vil blive fulgt 
op over sæsonen efter 
behov.

Vi indleder sæsonen 
med at teste vores elite-
junior gruppe med video- 
og Trackman, så træ-
ningen mere specifikt kan 
målrettes til den enkelte 
junior.

Desuden er der lagt 
megen energi i at udtage 
spillere til diverse tur-
neringer, samt til DGU’s 
Talentkursus program.

Vi skal have et endnu 
stærkere, mere sportsligt 
juniorteam – og udvikle 
nogle endnu bedre spil-
lere!

Vi er godt på vej – og 
der er lagt en del arbejds-
timer i hele forarbejdet 

over de mørke vinter-
måneder. Fra nu af kræver 
det så en ihærdig indsats 
fra den enkelte spiller.

Sæsonen står for dø-

ren, vi er klar, - og vi har 
store, men også rimelige 
forventninger til junio-
rerne.

Det skal fortsat være 
muligt at dyrke golfspor-
ten på det plan, man 
ønsker – men hver enkelt 
junior er blevet bedt om, 
at gøre sig tanker om, hvil-
ket plan han/hun ønsker at 
dyrke golfsporten på så-

ledes, at vi hele tiden kan 
skabe de bedste rammer 
for sportslig udvikling for 
ham/hende, som gerne vil 
mere.

Det skal være sjovt

og udfordrende at 
være junior i RGK . Vi skal 
fortsat arbejde på at be-
vare og udvikle de gode, 
sociale relationer – på 
tværs af både alder, køn 
og sportslig formåen.

I løbet af de kolde vin-
termåneder har vi afholdt 
vintergolftræning og løb, vi 

Juniorerne kommer vidt omkring på løbeturene - her Rungsted Havn
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har haft besøg af Joachim 
B. Olsen og Karsten Aa-
brink, som fortalte os om, 
hvordan det er at dyrke 
golf på et professionelt 
plan og om, hvordan det 
kræver, at ens omgivelser 
bakker 100 procent op 
om det. Desuden har vi 
afholdt den årlige ”spille-
bule” med fællesspisning.

Vi fortsætter Vinter-
træning til og med uge 15, 
afholder Påsketræningslejr 
den 14.-16. april og Som-
mer holdtræningen starter 
fra uge 17.

Af hensyn til som-
merferie planlægningen 
må vi hellere allerede nu 
informere om, at den 
traditionsrige Junioruge 
afholdes i uge 27 (30. juni 
– 4. juli) - det bør ingen 
RGK juniorer gå glip af! 

Har du som forældre, 
bedsteforældre – eller 
blot som medlem af RGK 
– lyst til at bidrage med at 
udføre mindre opgaver i 
løbet af sæson 2014 - eller 
lyst til at donere sponsor-
præmier til juniorteamet, 
hører vi meget gerne fra 
dig.

Og juniorteamet vil 
gerne sende en stor tak til 
alle junior-sponsorer!

God sportslig golf-
sæson!

Juniorteamet 

Ledige teestedskilte 
med ekstra fordele
Herre- og dameteestederne 
på hullerne 13, 16, 17 og dri-
ving range er ledige. Supplér 
din markedsføring med et 
eksklusivt indslag.
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JØP’S HACK

GIV OS DET SJOVE 
TILBAGE!

Det er næppe en 
hemmelighed for 
mange klubmed-

lemmer, at golfsporten i 
øjeblikket befinder sig i 
en krisetilstand. Men kun 
de færreste er formentlig 
bevidste om, hvad krisen 
egentlig handler om.  

Alle golfspillere har nok 
på en eller anden måde 
hørt om, hvordan den 
forkætrede finanskrise 
har hærget klubbernes 
medlemstal – ofte med 
den ubehagelige konse-
kvens, at både almindelige 
golfklubber og privatejede 
golfanlæg har måttet dreje 
nøglen om. Endnu har vi 
dog – i skrivende stund 
– stadig til gode at høre 
om, at en etableret dansk 
golfbane er blevet pløjet 
op, og jorden anvendt til 
andet formål. 

Men det skulle ikke 
undre..!

Så Goldman Sachs, 
banker og kreditfor-
eninger vil også i denne 
sammenhæng bekvemt 
kunne bruges som skurke 
i åbenbaringen. Fordi de 
har smækket deres pen-

gekasser i – angiveligt for 
ikke at risikere, at der kom 
til at mangle lidt til næste 
års bonusser.

Tjah! 

Det fundamen-
tale

Selvfølgelig har fi-
nanskrisen ikke været helt 
uden indflydelse på de 
seneste års udvikling inden 
for golfen. Men desværre 
har netop brugen af fi-
nanskrisen som forklaring 
på alle dårligdommene 
skygget for den fun-
damentale problemstilling, 
som verden over har fået 
millioner og atter millioner 
af golfspillere til helt at 
opgive golfspillet:

1.	 Det er blevet for dyrt 
2.	 Det er blevet for 

svært 
3.	 Det er blevet for 

kedeligt
4.	 Det er blevet for 

tidskrævende
Mange kloge menne-

sker verden over – heri-
blandt nogle af verdens 
største spillere gennem 
tiderne – har gennem 
de seneste 15-20 år med 

stigende stemmeklang ad-
varet om, at den konstant 
accellererende teknologi-
ske udvikling af udstyret i 
sidste ende ville trække al 
finesse ud af spillet, gøre 
det for kedeligt at spille, 
og gøre det for dyrt at 
følge med i priskapløbet 
om det sidste nye udstyr. 
Producenterne, markedet, 
ville tage totalt over, hvis 
ikke nogen sørgede for at 
sætte bremserne i. 

Og det gjorde ”nogen” 
ikke. De, der kunne og 
burde have gjort det, var 
selvfølgelig de globale 
regel-regulerende institu-
tioner Royal and Ancient 
Golf Club (R&A) og den 
tilsvarende amerikanske 
organisation US Golf As-
sociation (USGA).
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De kunne med få og 
enkle regler på et tidligt 
tidspunkt have stoppet 
producenternes udvikling 
og introduktion af de sta-
digt mere avancerede køl-
ler og bolde, som enkelte 
år gav den gennemsnitlige 
professionelle golfspiller 
en længdeforøgelse på 20 
meter – samtidig med, 
at køllerne efterhånden 
blev så tilgivende, at de i 
princippet ikke kunne slå 
skævt. Det nye udstyr ville 
ganske enkelt gøre det for 
let at spille golf i forhold til 
tidligere.

De gjorde ikke 
 noget

Men institutionerne 
gjorde intet. De var angi-
veligt bange for, at produ-
centerne for at forsvare 
deres virksomheder, ville 
anlægge sager og forlange 
milliarderstatninger (og 
specielt i USA: vinde 
sagerne!). Derfor veg man 
tilbage – og så måtte de 
enkelte golfklubber ver-
den over (specielt dem, 
der absolut måtte have 
en ”mesterskabsbane”) 
selv dybt til lommerne for 
at ”forsvare deres baner 
mod udstyret”, som det 
hed, og forlænge og på 
andre måder besværlig-
gøre banerne.  

Milliardomkostninger for 
klubberne.

I denne forsvarskrig ud-
viklede de golfarkitekter, 
som i hast blev indkaldt til 
reparationsarbejdet (og til 
at designe de mange nye 
baner, som netop i denne 
økonomiske opgangspe-
riode dukkede op overalt) 
et så voldsomt straffende 
banedesign, at både klub-
spillere og professionelle i 
princippet kun kunne spille 
banerne på én måde: Lige 
ned ad fairway – og derfra 
op på green. Enhver 
anden strategi dømte 
arkitekterne til at mislyk-
kes. Slut med de kreative 
ideer og risikotagning i håb 
om belønning. Kun lige ud 
efter næsen. Så i takt med, 
at det var blevet meget 
lettere at ramme bolden 
rent, var det blevet meget 
sværere at spille golf.

Og dermed meget 
kedeligere!

Samtidig oplevede 
mange klubber, som ikke 
ønskede at bruge en 
masse penge på at gøre 
deres baner længere og 
længere, at tiden for en 
runde på deres baner 
pludselig gik dramatisk i 
vejret. Det skete, da flere 
og flere af deres medlem-
mer fik flere og flere af de 

nye super-drivere. Plud-
selig kunne selv en blot 
nogenlunde fysisk velud-
rustet hcp. 18-spiller slå så 
langt, at han kunne nå alle 
banens par-5 huller i to 
slag og kunne drive fire-
fem af par-4 hullerne. Det 
skabte en helt ny form for 
ventetid, når disse spillere 
på de korte par-4 huller 
så sig nødsaget til at vente 
med at drive, indtil der var 
frit på green foran, og på 
samme måde måtte vente 
med deres andetslag på 
par- 5 hullerne, til greens 
var ryddet.

Fem-timers runderne var 
indført!

For sent at skrue 
tilbage

Det er i virkeligheden 
denne negative udvikling, 
mange almindelige med-
lemmer i golfklubberne 
på terrassen efter deres 
runder kommenterer, når 
de brokker sig over run-
dens varighed og den høje 
rough, som baneforman-
den har ladet stå for dog 
på en eller anden måde 
at ”forsvare” sin bane. Og 
når de kritiserer de stadigt 
stigende medlemskontin-
genter, som er nødvendi-
ge for at kompensere for 
de faldende medlemstal.
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Det er for længst for 
sent at skrue udstyrs-
udviklingen tilbage. Vi vil jo 
alle gerne beholde vores 
nye gode drivere, som 
har betydet, at vi i dag 
slår lige så langt (måske 
endda længere!), end vi 
gjorde, da vi var fysisk helt 
på toppen. Dette gælder 
eksempelvis verdens bed-
ste golfspiller, 75-årige Jack 
Nicklaus, som overhove-
det ikke mistede længde, 
før han stoppede sin kar-
riere for to-tre år siden.

På det professionelle 
niveau håber flere og 
flere, at de regulerende 
myndigheder snart besin-
der sig og griber ind dér, 
hvor der trods alt stadig er 
en mulighed: begrænser 
golfboldens ”hastighed”, 
så det uendelige kapløb 
mellem producenter 
og banearkitekter kan 
stoppes, og der igen kan 
komme noget finesse ind i 
golfspillet på højeste plan.

Men problemerne har 
for længst forplantet sig 
fra den professionelle golf 
ned gennem systemet. 
Så rundt om i alverdens 
golfklubber – også de 
danske – sidder bestyrel-
serne i disse tider og klør 
sig i nakken: Hvad kan de 
stille op med den negative 

udvikling også i deres klub, 
som de selvfølgelig har 
kunnet registrere? Kan de 
bilde sig selv ind, at det 
hele igen vil blive fryd og 
gammen, når finanskri-
sen er ovre? Eller vil de 
erkende, at krisen er lidt 
anderledes og stikker 
noget dybere, end man 
umiddelbart skulle tro?

Da bestyrelserne 
jo ikke har adkomst til 
direkte at kæmpe imod 
den eksplosive udvikling 
af udstyret og formentlig 
heller ikke er i stand til 
på egen hånd at bringe 
finanskrisen til ophør, er 
de henvist til nytænkning 
– og dét kan jo en gang 
imellem gøre ondt.

Giv os det sjove 
tilbage

 Uden at fornærme 
nogen kan man vel godt 
tillade sig at fremføre, at 
heller ikke her i klubben 
ville en smule nytænkning 
gøre voldsom skade. Og 
hvis man måtte være så fri 
at komme med en antyd-
ning om, hvad der kunne 
være hjælpsomt, så kunne 
det være:

Giv os det sjove tilbage i 
golfspillet! 

Det lyder enkelt – men 
hvordan gør man det? 

Emnet kan angribes fra 
mange sider. Her er nogle 
strøtanker:

1.	 Udnyt banens frem-
ragende, strategiske 
design ved f.eks. at 
klippe fairways og 
rough på en måde, 
så spillerne ved alle 
slag har mere end én 
mulighed for at spille 
videre. På stort set 
alle vore huller kan 
man eksempelvis 
vælge, om man vil 
spille højt eller lavt ind 
til flaget. Gør begge 
dele muligt – også 
ved at være omhyg-
gelige med flagplace-
ringerne.

2.	 Hjælp os til at spille 
hurtigere. På terras-
sen i vores klub brok-
kes der meget over 
langsomt spil. Derfor: 
Udtænk metoder til 
at nedsætte tiden pr. 
spillet runde – ek-
sempelvis ved ikke at 
”dyrke” kraftig rough 
i den ”lange” ende 
af blinde slag. Skæve 
bolde er for svære at 
finde.

3.	 Lad greens og områ-
derne foran ”hvile” i 
længere perioder. Det 
er ikke sjovt i lange 
perioder at opleve 
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disse områder som 
”under repair”. Det 
kan lade sig gøre i 
andre klubber. Det 
må også kunne lade 
sig gøre hér. 

4.	 Smil, når vi mødes. 
Det hjælper altid.

Vi må ikke glemme, 
at det hele jo bare er for 
sjov!

Jøp

Baneetikette:
•	 Riv og genplacér riven i bunkers

•	 Genplacér opslåede turfs

•	 Ret altid nedslagsmærker op på greens

•	 Vogne holdes i god afstand af greens



April . 2014 39

Medlem-
mernes 
gennem-

snitsalder i RGK er 
høj i forhold til flere 
andre klubber. Med 
alderen kommer 
der ofte problemer. 
Folk får nye knæ, 
nye hofter osv., og 
man bevæger sig 
ikke som i ”ung-
dommens vår”. 
Man kan måske ikke gå 
18 huller, ja, måske ikke 
engang ét.

Hvad gør man så?

-Ja, vi er ikke en bane 
med buggies.  De få, vi 
har, er beregnet til brug i 
forbindelse med turnerin-
ger, til dommere, turne-
ringsledelse mm., siger 
Jens Holm Boye fra RGK’s 
kontor. Man har i klub-
ben valgt det synspunkt, 
at spillerne skal kunne gå 
banens 18 huller.

Får man så et fysisk 
handicap, kan man søge 
bestyrelsen om at få lov 
til at køre på en scooter. 
Klubben kan forlange, at 
medlemmet møder med 
en lægeerklæring – men 
det er ikke noget problem 

i det daglige. Gæster, der 
ikke kan gå, får spørgsmå-
let, om de har tilladelse 
til at køre på deres egen 
bane.  Har de dét, må de 
også køre her.

RGK har 15 medlem-
mer med egen scooter. 
En del har dem parkeret 
i klubhusets kælder. Det 
betaler de 3.275 kr. for  
om året – inklusive strøm 
til opladning. Der er kun 
en enkelt plads ledig i 
kælderen p.t.

Klubben råder selv 
over to scootere, som 
medlemmer kan leje, hvis 
de pludselig får problemer 
med at gå. Dem har RGK 
fået foræret af tidligere 
medlemmer. Men de er 
ret dyre at vedligeholde. 

Batterierne er dyre 
og holder kun et par 
år. Men det er en 
god service over for 
de medlemmer, der 
pludselig får proble-
mer med at gå, men 
som kan spille, hvis 
de får mulighed for 
at køre rundt. 

Bestyrelsen har 
diskuteret, hvordan 
der eventuelt kunne 

skaffes plads til flere scoo-
tere. Men det vil være 
en stor omkostning, og 
da der i øjeblikket ikke er 
nogen på venteliste til en 
scooterplads, er det ikke 
så aktuelt.

H.G.

Hvem må køre på banen?

En af de mest flittige el-scooter spillere, er Nis Fredensborg
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Det er 25 år siden

Generalforsam-
lingen den 17. 
januar 1989 – 

vores regnskabsår sluttede 
den gang i oktober – blev 
stormfuld.

Den almindelige del 
forløb glat, og det er da 
meget sjovt at tænke 
tilbage på, at den tak, der 
blev givet til to af klubbens 
unge medlemmer for at 
forære os et nyt IT-base-
ret regnskabssystem, gik 
til Jesper Baltzer og Peter 
Bang. Vi var altså nogle 
af de første, der fik lov 
til at bruge deres senere 
verdensberømte regn-
skabssystem Navision - og 
det uden betaling.

Stormen startede un-
der eventuelt. Forhistorien 
var, at der i flere år havde 
været mange drøftelser 
af, om vi skulle have faste 
starttider, eller vi fortsat 
alene skulle lægge bolde 
i boldrenden. Der havde 
år forinden været en 
afstemning, hvor det viste 
sig, at der var et flertal 

STORMFULD
GENERALFOR-

SAMLING

for at bevare boldrenden, 
men da kun et begrænset 
antal medlemmer havde 
deltaget i denne afstem-
ning, og da klubben havde 
modtaget en skriftlig 
henvendelse fra 100 
medlemmer om at lave 
en forsøgsordning med 
mulighed for at forudre-
servere starttider, havde 
otte ud af bestyrelsens ni 
medlemmer vedtaget,  at 
man i perioden 1/4 til 30/6 
ville gennemføre et forsøg, 
hvor der kunne reserveres 
starttider i tidsrummet 
9:00 til 12:50 lørdage og 
søndage.

Det fik det niende 
bestyrelsesmedlem, Jens 
Bom - der var modstander 
af denne forsøgsordning - 
til at gå på talerstolen og 
opfordre generalforsam-
lingen til at nedstemme 
bestyrelsens beslutning.

Denne handling fik 
sindene i kog, og havde 
vi ikke haft Helge Hassel 
som dirigent, kunne det 
have udviklet sig til noget 
meget pinligt. Det korte af 
det lange blev, at forsøget 
blev gennemført, men Jens 
Bom trak sig i protest fra 

bestyrelsen.

Under generalforsam-
lingen i aktieselskabet 
indtrådte borgmester 
Hanne Falkensteen i besty-
relsen i stedet for tidligere 
borgmester Ove Sundberg. 
Og så blev unge Sten Hvid 
Carlsen valgt som revisor 
– han afløste sin far. Jo, 
vi er en klub med gode 
traditioner.

I bladet blev der her-
udover informeret om de 
planer og idéer, besty-
relsen arbejdede med i 
relation til at få et velind-
rettet og velfungerende 
klubhus. Herom mere i 
senere numre.

DER VAR EN
JUNIOR

Der stod ikke noget 
om vores elitespillere i det 
nummer, men ser man i 
Dansk Golf Unions blad 
fra februar 1989, kan man 
læse, at der skal tre junio-
rer fra Silkeborg til British 
Open; de har nemlig 
vundet Sportsjournalisters 
juniorturnering. Blandt 
de tre dygtige juniorer er 
én, hvis navn man senere 
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hører en del til, nemlig 
Thomas Bjørn.

FOR 50 ÅR SIDEN

havde vi ikke noget 
klubblad i Rungsted. 
”Onde tunger” mente 
dog, at det havde vi!

Historien er den, at 
Maren Binaus morfar 
Jørgen Krøll var 
redaktør af Dansk 
Golf Unions blad, og 
der blev naturligvis 
skrevet meget om 
vores klub. Jeg har 
været så heldig, at 
Marens mor, Tove 
Palsby, har foræret 
mig sin fars – altså 
Jørgen Krølls - ind-
bundne eksempla-
rer af Dansk Golf 
Unions blad fra 
bladets start i 1943.
Jeg vil derfor fra tid 
til anden skrive lidt 
om, hvad man skrev 
for 50 år siden. 
Det kan man jo så 
undlade at læse, hvis 
det ikke har interesse.

Vores klub var dengang 
så absolut førende på 
eliteplan. I den handicap-
liste, der var i årets første 
udgave af golfunionens 
blad, kunne man se, at 
der på landsplan var i alt 

37 amatørspillere, der 
havde handicap på 5 
eller derunder.  Kun én 
havde scratch, nemlig Erik 
Stærk, Rungsteds senere 
formand, der i øvrigt også 
havde store evner som 
tegner – se blot alle hans 
portrætter i klubhuset.

Af de 37 var de 17 fra 

Rungsted, og vi kan glæde 
os over stadig at se mange 
af disse på banen. Disse 
mener jeg er værd at 
nævne: Flemming Pfingstl, 
Niels Uldall, Erik Dabels-
teen, Klavs Pfeiffer, Hans 
Stenderup, Hans Werdelin, 
Palle Bjerrum, Asger Tang 

Holbæk, Niels Juel og Vagn 
Jørgensen.

Nogle vil måske savne 
Hans Chr. Olrik i denne 
optegnelse, men årsagen 
var den, at ”MacOlrik” på 
dette tidspunkt arbej-
dede i udlandet, men 
helt glemt var han ikke, 
for da han den 14. marts 

giftede sig med frk. 
Ulla Ohlsen, var der 
et smukt billede af 
det unge brudepar i 
Dansk Golf Unions 
blad. Jo, golf–Dan-
mark var ikke større 
dengang, end at man 
fulgte med også i det 
private.

Pr. 1. januar 1964 
var der i alt 12 
golfklubber og baner 
i Danmark. Der var i 
alt 2.674 aktive med-
lemmer, deraf kom 
de 555 fra Rungsted, 
men vi var også en af 
de meget få klubber, 
der havde en 18 hul-

lers bane.

Jan Rud
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Administrationen orienterer
Medlemsmøde 12. 

maj kl. 19:30

Bestyrelsen vil orien-
tere om det nye EGA 
Handicapsystem samt 
andre relevante emner for 
klubbens medlemmer.

GolfBox

Vores administrations-
system, GolfBox, har 
redesignet sit turnerings-
modul, så det fremstår 
noget anderledes end det 
vi har været vant til. Når I 
skal melde jer til en turne-
ring eller et arrangement 
i klubben, skal I klikke på 
emnet ”Klubturnering”, 
som I kan finde nederst 
på siden i den venstre 
kolonne. Klik herefter på 
det arrangement I ønsker 
at blive tilmeldt, og følg 
systemets anvisninger.

Skabe i omklæd-
ningsrum

Skabene i omklæd-
ningsrummene må alene 
anvendes under ophold i 
klubben, og skal tømmes 
når denne forlades. Vi 
oplever desværre for ofte, 
at nøglerne til skabene 

ikke er returneret i låsen, 
til stor irritation for øvrige 
medlemmer og gæster i 
klubben.

Ny medarbejder i 
klubhuset

Vi har pr. 1. januar 2014 
antaget Peter Krarup 
som vicevært. Han skal 
varetage vedligeholdelsen 
af klubbens ejendomme 
samt arealerne omkring 
klubhuset. Peter er 57 
år gammel, og har været 
selvstændig snedkerme-
ster i mere end 30 år. Han 
har endvidere bygget flere 
huse, og har således god 
erfaring med de arbejds-
opgaver der skal udføres. 
Privat er Peter bosat i 
Snekkersten, er gift og har 
to voksne døtre. Fritiden 
går bl.a. med at renovere 
huse, men han finder også 
tid til at dyrke sin interesse 
for biavl i Hørsholm Biav-
lerforening.

Ny medarbejder på 
banen

Vi har endvidere pr. 
1. januar 2014 fastansat 
René Frederiksen, 34 år, 
som greenkeeper. René 
er ikke ubekendt med at 
arbejde i klubben, da vi 
har haft ham ansat som 
sæsonarbejder i løbet af 
sidste år, bl.a. også rundt 
om klubhuset. René er 
uddannet greenkeeper, og 
har tidligere arbejdet i bl.a. 
Furesø Golfklub og Sølle-
rød Golfklub. I fritiden er 
han i øvrigt også en ivrig 
golfspiller. 

Bagmærkat 2014

 (til aktive medlemmer) 
kan afhentes i administra-
tionen.

Administrationen
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Siden sidst
Sikken en fest !

At holde en større 
flok børn, som 
ellers krudter 

rundt overalt, beskæftiget, 
indtil julemanden kommer, 
er en større opgave og 
kræver noget særligt.

Denne gang havde vi 
Jan Rud med på holdet, og 

det var heldigt. Jan fik den 
geniale idé at henvende 
sig til Hans Laxholm – og 
ideen viste sig at være 
rigtig god. Anne og Hans 
Laxholm stillede op med 

en af deres dygtige junior-
danselærere Dorte, som 
medbragte ghettoblaster 
og musik. 

Hold da op, hvor hun 
var dygtig til at holde 
børnene (og forældrene!) 
beskæftigede. Der blev 
dan-set og leget til den 

helt store julemedalje, så 
da julemanden kom, var 
alle varmet forsvarligt op 
til at danse om juletræet, 
synge julesange og få 
godteposer.

Sikken en juletræsfest!

Her atter en meget 
stor tak til Anne og Hans 
Laxholm, som ikke alene 
trådte til med deres søde 
danselærer Dorte, men 
tog skridtet fuldt ud og 
sponsorerede Juletræsfe-
sten.

Mon vi tør håbe på en 
encore i år.

Henrik Svendsen 
medlem nr. 20.
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